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    Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1 Identifikátor výrobku  
 
Obchodní název:                                               Pactan  6075 
UFI                                                                      7KS0-X05K-700Q-0S30   
Katalogové číslo:                                               0783 730 2000                                                      
 
1.2 Příslušná použití látky nebo směsi:          těsnící prostředek 
      a nedoporučená použití:                            nespecifikováno 
 
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: 
Výrobce:                                                            Tremco CPG Germany GmbH  
Adresa:                                                               Traunring 65, D - 83301 Traunreut  
Telefon:                                                              +49(0)8669 34100,  Fax: +49(0)8669 9784 
Mail:                                                                   msds@cpg-europe.com 
 
Dodavatel na trh v ČR:                                    Andreas STIHL, spol. s r.o. 
Adresa:                                                              Chrlická 753, 664 42 Modřice 
Kontakt:                                                             Tel:   547 423 111  
Kontakt na osobu odpovědnou za BL               milan.houdek@stihl.cz 
 
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace       Toxikologické informační středisko v Praze 
                                                                           Na bojišti 1, 128 08 Praha 2 tel.: +420 224 91 92 93 

    Oddíl 2. Identifikace nebezpečnosti  

2.1 Klasifikace látky nebo směsi podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 CLP:  

Klasifikováno a označeno 
 
2.2 Prvky označení: 
Signální slovo: pozor 
 
Standartní věty o nebezpečnosti:  
Skin Irrit. 2            H 315 - dráždí kůži 
Eye Irrit. 2             H 319 - způsobuje vážné podráždění očí 
 
Obsahuje triacetoxyetylsilan, metyltriacetoxysilan 
 
Piktogramy nebezpečnosti:  

 GHS07 
Pokyny pro bezpečné zacházení  
P 261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů  
P 280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P 305+P 351+P 338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P 333+P 313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
 
2.3 Další nebezpečnost:  
Produkt splňuje kritéria pro PBT nebo vPvB podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XIII:  
Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB. 
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Další nebezpečí, která se nepromítají do klasifikace: Nejsou známá. 

   Oddíl 3.  Složení / informace o složkách 

3.2 Směs: 
Popis chemické charakteristiky: Polydimethylsiloxan s anorganickými plnivy a acetoxysilanem   

Látky, které představují nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí                                     Typ 
Název složky 1:                                            Triacetoxyethylsilan  

Koncentrace                                                            1 -  < 5 %                                                       1)  

Číslo CAS                                                                17689-77-9  
Číslo ES                                                                   241-677-4  
Registrační číslo REACH                                         01-2119881778-15-xxxx 
      
Klasifikace podle 1272/2008/ES 

Skin corr. 1B, H 314 
Eye Dam. 1, H318 

Název složky 2:                                  
Koncentrace                                                

Methyltriacetoxysilan                              
 1 -  < 5 %                                                       1) 

Číslo CAS                                                  4253-34-3 
Číslo ES                                                      224-221-9 
Registrační číslo REACH    
Klasifikace podle 1272/2008/ES 

Dodatečné informace:  

01-2119962266-32-xxxx  
Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318  
 
Znění uvedených H-vět je v části 16.  
Při tuhnutí produktu reagují látky se vzdušnou  
vlhkostí a uvolňuje se kyselina octová. 

 

 

1) obě látky jsou klasifikovány jako zdraví škodlivé  

Oddíl  4.  Pokyny pro první pomoc 

4.1. Popis a pokyny první pomoci 

Všeobecné pokyny: postižené vyveďte na čerstvý vzduch 
Kontakt s okem: Okamžitě vyplachujte oči velkým množstvím vody a zvedněte víčka. Zkontrolujte 
kontaktní čočky a pokud jsou k dispozici, vyjměte je. Kontaktujte lékaře. 
Nadýchání:  Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud zdravotní problémy přetrvávají, vyhledejte 
lékařskou pomoc.  
Kontakt s pokožkou: odstraňte z kůže a svlékněte znečištěné oblečení, postižená místa opláchněte 
mýdlem a vodou 
Požití: Vypláchněte ústa vodou. Dejte vypít množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou 
pomoc.  
 
4.2 Možné akutní a opožděné symptomy 
Nejsou známy žádné další relevantní informace. 
 
4.3 Pokyn týkající se lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

Nejsou známy žádné další relevantní informace.  

Oddíl 5.  Opatření pro hašení požáru  

5.1. Hasiva 
Vhodné hasicí prostředky: Použijte CO2, prášek nebo proud vody, popř. pěna odolná alkoholu 
 
5.2 Zvláštní nebezpečí vyplývající ze směsi 
Nejsou k dispozici žádné další relevantní informace. 
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5.3 Pokyny pro hasiče 
Speciální ochranné prostředky pro hasiče: Používat vhodné ochranné prostředky a dýchací přístroje s 
přetlakovou maskou na celý obličej.  

  Oddíl  6.  Opatření při náhodném úniku 

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
Používejte osobní ochranné prostředky. Nechráněné osoby udržujte mimo kontakt s výrobkem. Zajistěte větrání. 
 
Pro pracovníky zasahující v případě nouze: Pokud se vyžaduje speciální oděv pro odstranění úniku, přečtěte 
si informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech.  
 
6.2 Opatření k ochraně životního prostředí: 
Žádné speciální opatření. Zabraňte kontaminaci půdy, úniku do vodních toků a kanalizace.  
 
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a při čištění:  
Uniklý přípravek seberte. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů.  
 
6.4 Odkazy na jiné oddíly:  
  Informace o bezpečném zacházení viz kapitola 7. Informace o osobní ochraně viz kapitola 8. 
  Reaguje s vodou/párou/vlhkostí. 

 Oddíl  7.  Zacházení a skladování 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: 
Zajistěte dobré větrání/odsávání na pracovišti.  

Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. 
 
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
Požadavky na skladovací prostory: žádné zvláštní požadavky. 
Skladujte v chladu a suchu v dobře uzavřených nádobách. Chraňte před horkem a přímým slunečním zářením. 
Skladovací třída: 10. 
 
7.3 Konečné specifikace:  Žádné další relevantní informace. 

Oddíl  8.    Omezování expozice / osobní ochranné  prostředky 

8.1 Kontrolní parametry dle nař.vl. č. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví při práci – nestanoveny 
 
Výrobek neobsahuje žádná relevantní množství látek, které vyžadují monitorování limitu. 
DNEL/DMEL:  Nelze použít. 
PNEC: Nelze použít. 
 
Při tuhnutí produktu reaguje se vzdušnou vlhkostí a uvolňuje: Kyselina octová (CAS 64-19-7), pro kterou je limit 
stanoven: PEL: 25 mg/m³, NKP-P: 50 mg/m³; dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži. 
 
8.2 Omezování expozice 
Vhodné technické kontroly: Větrání dostatečné pro regulaci pracovní expozice ve vzduchu. Při manipulaci s 
chemikáliemi je třeba dodržovat obvyklá preventivní opatření. 
 
Individuální ochranná opatření  
Hygienická opatření: Po manipulaci s chemikáliemi před jídlem, kouřením, použitím toalety nebo na konci směny 
důkladně omyjte ruce.  
Ochrana očí a obličeje: Zabraňte kontaktu s očima, použijte ochranné brýle. 
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Ochrana kůže  
ochrana rukou: zabraňte kontaktu s kůží, použít odolné rukavice / butylkaučuk, nitrilový kaučuk, latex 
Ochrana těla: ochranný pracovní oděv           
Ochrana dýchacích cest: Pokud je zajištěno větrání, ochrana není nutná. V případě nemožnosti větrání zajistit  
filtrační dýchací přístroj. 

 Oddíl 9.     Fyzikální a chemické vlastnosti 

 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
Vzhled:                                              pasta 
Barva:                                               hnědočervená 
Zápach/vůně:                                   charakteristická po octu 
Bod varu:                                         neuvedeno 
Bod tání/tuhnutí:                             neurčeno 
Bod vzplanutí:                                 > 151  °C 
Teplota samovznícení:                  výrobek není samozápalný 
Výbušné vlastnosti:                       produkt není výbušný                     
Hustota při 20°C:                           1,3  g/cm³ 
Rozpustnost ve vodě:                   nerozpustná, mírně mísitelná 
Hodnota pH:                                   informace nejsou k dispozici 
Viskozita kinematická:                  neurčeno                        
Obsah VOC (EU):                           0 g/l, 0%                            

9.2. Další informace:                   Žádné další relevantní informace nejsou uvedeny 

Oddíl 10 .   Stálost a reaktivita 

10.1     Reaktivita: Žádné další relevantní informace nejsou uvedeny.  
10.2     Chemická stabilita: Tepelný rozklad / podmínky, kterým je třeba zabránit: Při použití podle 
návodu nedochází k rozkladu.  
10.3     Možnost nebezpečných reakcí:  Nejsou známy nebezpečné reakce. 
10.4     Podmínky, kterým je třeba zabránit: Žádné další relevantní informace nejsou uvedeny. 
10.5    Neslučitelné materiály:  Žádné další relevantní informace nejsou uvedeny  
10.6    Nebezpečné produkty rozkladu: Při správném skladování nejsou. Nad cca 150 °C dochází v 
důsledku oxidační degradace ke vzniku malého množství formaldehydu.                               .                                        

Oddíl 11.  Toxikologické informace 

11.1 Informace o toxikologických účincích 
Akutní toxicita: Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci. 
Podráždění / poleptání: · Žíravost/dráždivost pro kůži - způsobuje podráždění kůže. 
Vážné poškození/podráždění očí Způsobuje vážné podráždění očí.  
Senzibilizace:   Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna 
Mutagenita:  Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.  
Karcinogenita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria klasifikace splněna.  
Toxicita pro reprodukci: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 
Teratogenita: neuvedeno 
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: Na základě dostupných údajů nejsou 
kritéria pro klasifikaci splněna  
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria 
pro klasifikaci splněna 
Nebezpečnost při vdechnutí: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. 

Oddíl 12.    Ekologické informace 

12.1  Toxicita: Toxicita pro vodní prostředí: Další relevantní informace nejsou k dispozici 
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12.2  Perzistence a rozložitelnost: Další relevantní informace nejsou k dispozici 
12.3  Bioakumulační potenciál: Další relevantní informace nejsou k dispozici 
12.4  Mobilita v půdě: Další relevantní informace nejsou k dispozici 
Další ekologické informace: · Všeobecná upozornění: Třída ohrožení vody 1 (samozařazení): slabě ohrožující vodní 
zdroje 
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:  nelze použít  
12.6 Jiné nepříznivé účinky: Další relevantní informace nejsou k dispozici 

 Oddíl 13.    Pokyny pro odstraňování 

13.1 Metody nakládání s odpady        
Nevytvrzený produkt: metody odstraňování: dle zákona č. 541/2020 Sb.: Zbytky přípravku předat ke 
zneškodnění oprávněné firmě, nesmí se dostat do komunálního odpadu, životního prostředí, půdy, toků nebo 
kanalizace. Katalog odpadů, vyhl. č. 8/2021 Sb.: nebezpečný odpad kat. č. 08 04 09* odpadní lepidla a těsnící 
materiály obsahující org. rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  
Vytvrzený produkt: 08 04 10 jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod č. 08 04 09 kat. O 
Obal: · Doporučení: Obaly musí být zcela vyprázdněny , preferuje se opětovné použití nebo recyklace  

Oddíl 14.    Informace pro přepravu 

 14.1 UN číslo 
· ADR/RID, ADN, IMDG, IATA odpadá 
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 
· ADR/RID, ADN, IMDG, IATA odpadá 
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 
· ADR/RID, ADN, IMDG, IATA  třída odpadá 
14.4 Obalová skupina 
· ADR/RID,ADN, IMDG, IATA odpadá 
 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: 
· Látka znečišťující moře: Ne 
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: nelze použít. 
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a podle Kodexu IBC: nelze použít 

Oddíl 15.   Informace o předpisech 

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy 
týkající se látky nebo směsi 
 
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) 2015/830 ze dne 28. května 2015 2001/118/ES o seznamu odpadů 2008/98/ES 
o odpadech  
Směrnice 2012/18/EU NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 PŘÍLOHA XVII Podmínky omezení: 3   
Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v Elektrická a elektronická 
zařízení - Příloha II Žádná ze složek není zahrnuta.  
NAŘÍZENÍ (EU) 2019/1148 Dodatek I – PREKURZORY VÝBUŠNIN (Horní Koncentrační limit pro povolení 
podle čl. 5 odst. 3) Žádná ze složek není zahrnuta. Dodatek II – PREKURZORY VÝBUŠNIN PODÁVANÉ 
HLÁŠENÍM: Žádná ze složek není zahrnuta 
Nařízení (ES) č. 273/2004 o prekurzorech drog:  Žádná ze složek není zahrnuta.  
Nařízení (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro dozor nad obchodem s náhražkami drog mezi 
Společenstvím a třetími zeměmi: Žádná ze složek není zahrnuta. 
Třída ohrožení vody: WGK 1 (samozařazení): slabě ohrožující vodní zdroje.  
Další předpisy, omezení a zákazy Podle § 14 vyhlášky o nebezpečných látkách musí zaměstnavatel 
informovat své zaměstnance o existujícím nebezpečí u tohoto produktu vytvořením návodu k obsluze 
Látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC) podle REACH, článek 57:  Neuplatňuje se 
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15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:  Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno. 
 

Oddíl 16.   Další informace 

Informace v bezpečnostním listu jsou založeny na současném stavu našich znalostí, ale nepředstavují 
garanci všech vlastností produktu a nepředstavují smluvní právní vztah. 
 
 
Údaje o změnách a revizích  
 

 

Č. revize Verze BL Datum Provedené změny 

0 1.0 1.8.2022 Nový bezpečnostní list pro výrobek. 
 
Zkratky: 
 

7

ADR   Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečného zboží na silnici  
ADN   Evropská dohoda o přepravě nebezpečného zboží po vnitrozemském vodstvu  
CLP Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí(Nařízení ES 1272/2008) 
DMEL – odvozená minimální úroveň, při které dochází k nepříznivým účinkům 
DNEL – odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům 
GHS - Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií 
IATA  Mezinárodní asociace vzdušné dopravy  
IMDG  Mezinárodní přeprava nebezpečného zboží v námořní dopravě  
NPK-P Nejvýše přípustná koncentrace - pracovní 
PEL  Nejvyšší přípustný expoziční limit 
PBT  Látky perzistentní, biokumulativní a toxické  
RID – nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečného zboží po železnici 
vPvB  Látky vysoce perzistentní a vysoce biokumulativní 
MARPOL – mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí ve znění protokolu 1978 
N/A – nejsou k dispozici 
 
Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat 
 
Při vypracování tohoto bezpečnostního listu byl použit překlad originálního bezpečnostního listu 
výrobce ze země EU. Údaje zde uvedené se vztahují pouze k námi dodávanému výrobku a odpovídají 
našim současným znalostem a zkušenostem v době vypracování tohoto bezpečnostního listu a nemusí 
být vyčerpávající. Za zacházení dle platných právních předpisů odpovídá uživatel, který se musí 
přesvědčit, zda všechny informace jsou vhodné a úplné pro daný účel použití. 
  
Postup používaný k odvození klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]: 
Klasifikace: klasifikován. 
 
Plné znění H – vět: 
 
H 314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí 
H 318 -  Způsobuje vážné poškození očí 
 
Plné znění klasifikací [CLP/GHS]: 
Skin Corr. 1C – H 314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí 
Eye Dam. 1 - H318 VÁŽNÉ POŠKOZENÍ OČÍ / PODRÁŽDĚNÍ OČÍ - Kategorie 1 
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Doporučená omezení z hlediska používání,  další informace: 
 
Bezpečnostní list je zpracován v souladu s požadavky zákona č.. 350/2011 Sb. a Nařízení ES 1907/2006. 
Obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního 
prostředí. Údaje jsou uváděny v dobré víře a zakládají se na stavu znalostí výrobce o příslušném výrobku 
k uvedenému datu. V případě použití směsi jiným způsobem než doporučeným v tomto bezpečnostním 
listě dodavatel neodpovídá za případnou škodu. 
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